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2-ojo VSAFAS 2 priedas " Finansinės 
būklės ataskaita" 

Vilniaus miesto apylinkės teismas 
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 

302942160, Laisvės pr.79A, LT-10312-Vilnius 
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas) 

Finansinės būklės ataskaita 

PAGAL 2017 m. kovo 31 d. DUOMENIS 
17.05.02 Nr. V2-

(Data) 

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais 

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr. 
Paskutini 

ataskaitinio 
laikotarpio diena 

Paskutinė 
praėjusio 

ataskaitinio 
laikotarpio diena 

A. ILGALAIKIS TURTAS 11.499.722,78 11.117.508,97 

1. Nematerialusis turtas 128.236,89 2.660,19 

1.1 Plėtros darbai 

I.2 Programinė jranga ir jos licencijos 128.236,89 2.660,19 

I.3 Kitas nematerialus turtas 

I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai 

I.5 Prestižas 

II. Ilgalaikis materialusis turtas 3 9.399.656,52 9.141.216,75 

11.1 Žemė 4 970.000,00 970.000,00 
II.2 Pastatai 7.942.152,62 7.973.257,67 

II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai 

II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės 

II.5 Mašinos ir įrengimai 9.736,66 10.262,01 

II.6 Transporto priemonės 

II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės 

IIS Baldai ir biuro jranga 467.552,92 186.608,11 

IIS Kitas ilgalaikis materialusis turtas 10.214,32 1.088,96 

11.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai 

III. Ilgalaikis finansinis turtas 5 1.971.829,37 1.973.632,03 

IV. Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas 

B. BIOLOGINIS TURTAS 
C. TRUMPALAIKIS TURTAS 1.160.955,21 1.447.284,18 
I. Atsargos 8 64,30 42,66 
1.1 Strateginės ir neliečiamos atsargos 

I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 64,30 42,66 

I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys 

I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 

I.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti 

II. Išankstiniai apmokėjimai 

III. Per vienerius metus gautinos sumos 10 845.169,82 1.119.458,67 
111.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos 
III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 
III.3 Gautinos finansavimo sumos 3.828,69 2.480,30 
III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 235,17 235,17 
III.5 Sukauptos gautinos sumos 841.105,96 1.116.742,69 
IIIS Kitos gautinos sumos 0,51 
IV. Trumpalaikės investicijos 

V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 11 315.721,09 327.782,85 
IŠ VISO TURTO: 12.660.677,99 12.564.793,15 
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Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais 

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr. 
Paskutinė 

ataskaitinio 
laikotarpio diena 

Paskutinė 
praėjusio 

ataskaitinio 
laikotarpio diena 

D. FINANSAVIMO SUMOS 12 8.703.503,96 8.319.332,06 
1. Iš valstybės biudžeto 8.242.380,69 8.204.346,48 

II. Iš savivaldybės biudžeto 

III. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 460.930,01 114.727,86 

IV. Iš kitų šaltinių 193,26 257,72 

E. ĮSIPAREIGOJIMAI 2.752.919,00 3.040.814,92 
1. Ilgalaikiai įsipareigojimai 1.593.895,25 1.593.895,25 

1.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai 

I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai 

I.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 1.593.895,25 1.593.895,25 
II. Trumpalaikiai įsipareigojimai 17 1.159.023,75 1.446.919,67 
11.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai 

II.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 13 32,02 425.035,81 

II.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai 

II.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos 

II.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą 

II.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus 

11.6.1 Grąžintinas finansavimas 

II.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetui 
II.7 Mokėtinos socialinės išmokos 

IIS Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos 

II.9 Tiekėjams mokėtinos sumos 63.768,24 40.678,83 
11.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 6.600,00 

11.11 Sukauptos mokėtinos sumos 772.120,55 652.529,38 

11.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 316.502,94 328.675,65 

F. GRYNASIS TURTAS 18 1.204.255,03 1.204.646,17 
I. Dalininkų kapitalas 

II. Rezervai 818.274,15 818.274,15 
11.1 Tikrosios vertės rezervas 818.274,15 818.274,15 
II.2 Kiti rezervai 

III. Nuosavybės metodo įtaka 

IV. Sukauptas perviršis ar deficitas 385.980,88 386.372,02 
IV. 1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas -391,14 383.013,26 
IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 386.372,02 3.358,76 
G. MAŽUMOS DAUS 

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIE/ 12.660.677,99 12.564.793,15 

Teismo kanclerė 
(pareigos) 

Daiva Urbanavičienė 
(vardas ir pavardė) 

Finansų skyriaus vedėja Veronika Banevičiūtė 



3-ojo VSAFAS 2 priedas "Veiklos 
rezultatų ataskaita" 

Vilniaus miesto apylinkės teismas 
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektu grupes pavadinimas) 

302942160, Laisvės pr.79A, LT-10312-Vilnius 
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatu ataskaitą arba konsoliduotąją veikios rezultatų ataskaitą, kodas, adresas) 

Veiklos rezultatų ataskaita 

PAGAL 2017 m. kovo 31 d. DUOMENIS 
17.05.02 Nr. V2-

(Data) 

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais 

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 

A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 2.024.649,47 1.967.440,83 
I. FINANSAVIMO PAJAMOS 2.023.893,47 1.966.607,20 

1.1. Iš valstybės biudžeto 2.015.178,03 1.963.025,11 
I.2. Iš savivaldybių biudžetų 
I.3. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų lėšų 8.650,98 3.512,15 

I.4. Iš kitų finansavimo šaltinių 64,46 69,94 

II. MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ |MOKŲ PAJAMOS 

III. PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 756,00 833,63 
111.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 21 756,00 833,63 
III.2. Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma 

B. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS 2 2.024.178,63 1.967.860,13 
I. DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO 22 1.768.482,80 1.757.578,71 
II. NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS 45.591,39 43.137,13 
III. KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ 138.666,40 106.520,23 

IV. KOMANDIRUOČIŲ 1.038,03 266,70 
V. TRANSPORTO 1.833,00 1.445,46 
VI. KVALIFIKACIJOS KĖLIMO 468,20 60,00 
VII. PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO 736,99 1.584,95 
VIII. NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ 

IX. SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA 25.970,20 28.992,29 
X. SOCIALINIŲ IŠMOKŲ 
XI. NUOMOS 

XII. FINANSAVIMO 
XIII. KITŲ PASLAUGŲ 39.742,57 28.123,14 
XIV. KITOS 1.649,05 151,52 
c. PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 470,84 -419,30 
D. KITOS VEIKLOS REZULTATAS -861,98 470,34 
I. KITOS VEIKLOS PAJAMOS 23 940,68 470,34 
II. PERVESTINOS | BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS 

III. KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS 24 1.802,66 
E. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS 
F. APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO 

ĮTAKA 
G. PELNO MOKESTIS 
H. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ -391,14 51,04 
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Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais 

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 

1. NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA 
J . GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS -391,14 51,04 
1. TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI 

II. TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI 

Teismo kanclerė 

Finansų skyriaus vedėja 
(pareigos) 

Daiva Urbanavičienė 
(vardas ir pavardė) 

Veronika Banevičiūtė 
(vardas ir pavardė) 



Vilniaus miesto apylinkės teismas 
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 

302942160, Laisvės pr.79A, LT-10312-Vilnius 
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatu ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatu ataskaitą, kodas, adresas) 

Finansavimo sumos pagal šaltinį,tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 

PAGAL 2017 m. kovo 31 d. DUOMENIS 
17.05.02 Nr. V2- V ¿7 

(Data) 
Pateikimo valiuta ir tikslumas: aurais 

Ei l . Nr. Finansavimo s u m o s 

Finansavimo 
sumų likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje 

Per ataskaitini laikotarpi 

F inansavimo sumų 
likutis ataskaitinio 

laikotarpio 
pabaigoje 

Ei l . Nr. Finansavimo s u m o s 

Finansavimo 
sumų likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje 

Finansavimo 
s u m o s (gautos), 

išskyrus 
neatlygintinai 

gautą turtą 

Finansavimo 
sumų 

pergrupavimas 

Neatlygintinai 
gautas turtas 

Perduota kitiems 
viešojo 

sektoriaus 
subjektams 

Finansavimo 
sumų 

sumažėjimas dėl 
turto pardavimo 

Finansavimo 
sumų 

sumažėjimas dėl 
jų panaudojimo 

savo veiklai 

Finansavimo 
sumų 

sumažėjimas dėl 
jų perdavimo ne 

viešojo 
sektoriaus 

subjektams 

Finansavimo 
s u m o s 

(grąžintos) 

Finansavimo 
sumų (gautinų) 

pasikeitimas 

F inansavimo sumų 
likutis ataskaitinio 

laikotarpio 
pabaigoje 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Iš valstybes biudžeto (išskyrus valstybės 

asignavimams priklausančią f inansavimo 

sumų, gautų / gautinų iš Europos Sąjungos, 

užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų, 

dalj): 

8.204.346,48 2.244.439,64 84.757,62 2.292.511,44 1.348,39 8.242.380,69 

1.1. nepiniginiam turtui jsigyti S.204.216,65 18.656,10 84.757,62 65.249,78 8.242.380,59 

1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 129,83 2.225.783,54 2.227.261.66 1.346.39 0,10 
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Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais 

E i l . Nr. Finansavimo s u m o s 

Finansavimo 
sumų likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje 

Per ataskaitinį laikotarpį 

F inansavimo sumų 
likutis ataskaitinio 

laikotarpio 
pabaigoje 

Ei l . Nr. Finansavimo s u m o s 

Finansavimo 
sumų likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje 

Finansavimo 
s u m o s (gautos), 

išskyrus 
neatlygintinai 

gautą turtą 

Finansavimo 
sumų 

pergrupavimas 

Neatlygintinai 
gautas turtas 

Perduota kitiems 
viešojo 

sektoriaus 
subjektams 

Finansavimo 
sumų 

sumažėjimas dėl 
turto pardavimo 

Finansavimo 
sumų 

sumažėjimas dėl 
jų panaudojimo 

savo veiklai 

Finansavimo 
sumų 

sumažėjimas dėl 
jų perdavimo ne 

viešojo 
sektoriaus 

subjektams 

Finansavimo 
s u m o s 

(grąžintos) 

Finansavimo 
sumų (gautinų) 

pasikeitimas 

F inansavimo sumų 
likutis ataskaitinio 

laikotarpio 
pabaigoje 

1 2 3 4 S e 7 t 9 10 11 12 13 

t Iš savivaldybes biudžeto (išskyrus 

savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą 

iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 

tarptautinių organizacijų): 

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti 

2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 

3. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 

tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų 

dalis, kuri gaunama Iš Europos Sąjungos, 

neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar 

savivaldybės biudžetų E S projektams 

finansuoti): 

114.727.86 3 54.853,13 8.650,98 460.930,01 

3.1. nepiniginiam tunui įsigyti 114.727.S6 354.853.13 8.650.98 460.930.01 

3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 

4. Iš kitų šaltinių: 257,72 64,46 193,26 

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 257,72 64.46 193,26 

4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 

5. Iš viso finansavimo sumų: 8.319.332,06 2.244.439.64 439.610,75 2.301.226,88 1.348.39 8.703.503,96 
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Vilniaus miesto apylinkės teismas 
Įmonės kodas 302942160 Laisvės pr.79A, Vilnius 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
PRIE 2017 M E T U I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO 

2017 05 02 Nr.V2-467 

1. BENDROJI DALIS 

1. Įregistravimo data 

Vilniaus miesto apylinkės teismas yra biudžetinė įstaiga. Juridinių asmenų registre 
įregistruotas 2013 01 01 d. Kodas 302942160. Adresas Laisvės pr.79A,Vilnius 

2. Finansiniai metai 

Teismo finansiniai metai prasideda sausio 01d. ir baigiasi gruodžio 31d. Tarpinis 
ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu. 

Teismas yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją 
sąskaitą banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo 
ataskaitų rinkinius. 

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2017 metų kovo 31d. duomenis, išreikštus 
Nacionaliniais eurais. 

3.Informacija apie kontroliuojamus subjektus 

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių nėra. 

4.Teismo veikla 

Vilniaus miesto apylinkės teismas - bendrosios kompetencijos teismas, vykdantis 
Konstitucijoje ir Lietuvos Respublikos teismų įstatyme nustatytas funkcijas, iš kurių pagrindinė-
teisingumo vykdymas. Be pagrindinės veiklos 2017 metais teismas teikia kopijavimo ir patalpų 
nuomos paslaugas. 

2017 metams teismui pagal finasavimo šaltinį 1.1.1.1.1- biudžeto lėšos patvirtintas 
7852000,00 Eur metinis biudžetas , iš jų darbo užmokečio fondas 5558000,00 Eur. 

Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas, įskaitant patikslinimus - 2350000,00 Eur 
gauta - 2234776,85 eurų, panaudota - 2234742,20 eurų. 

Pagal finansavimo šaltinį 1.4.1.1.1 - pajamų įmokos patvirtinta sąmata 7000,00 eurų. 
Laikotarpiu nuo 2017 01 01 iki 2017 03 31 už teikiamas kopijavimo ir turto nuomos paslaugas 
teismas valstybei pervedė 1696,68 eurų. 

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis faktinis darbuotojų skaičius-410 



5. Teisiniai ginčai 

Dalis skundų kurie vyko dėl teisėjams ir valstybės tarnautojams nesumokėtos darbo 
užmokesčio dalies atmesti kiti nagrinėjami. 

2015 m. birželio 30 d. priėmus Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą 
apmokama iš valstybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo 
užmokesčio dalies grąžinimo įstatymą Nr. XII-1927 ir LR Vyriausybės nutarimą Nr. 903 „ Dėl 
Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės biudžeto lėšų dalies 
grąžinimo įstatymo įgyvendinimo" priskaityta ir apskaitoje registruota pagal LR Finansų 
ministerijos išaiškinimą. 

6. Dėl veiklos 

Teismo veiklos restruktūrizavimas,veiklos nutraukimas nenumatomas. Aplinkybių, kurios 
paveiktų ar kaip nors įtakotų teismo veiklą nėra arba teismui nežinomos. 

II .APSKAITOS P O L I T I K A 

Teismo parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės standartus (toliau- VSAFAS). 

Tvarkant buhalterinę apskaitą ir rengiant finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos 
Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko 
apskaitos vadovą kuris nuo 2011 metų taikomas visuose teismuose. 

Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos 
principus, metodus ir taisykles, atitinka VSAFAS reikalavimus. 

Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis 
sutampa su kalendoriniu ketvirčiu. 

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos sistema „BAFVS" , kuri pritaikyta 
apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus 

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: 
1) valstybės funkciją; 
2) programą; 
3) lėšų šaltinį; 
4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį; 

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje 
knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, 
palyginimo principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais 
atvejais išsami. 

Nematerialusis turtas 

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir 
nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. 

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo 
savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, 
finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir 
nuvertėjimą, jei jis yra. 

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą 
turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Turto likvidacinė vertė-0,00 euro. 



Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas 
jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei 
tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline 
vieno euro verte. 

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto 
registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra). 

Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas tikrąja verte, jei tikrąją 
vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis 
turtas registruojamas simbolinio atlygio verte. 

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas: 

Eil. Turto grupės Turto amortizacijos 
Nr. normatyvas (metai) 
1. Programinė įranga 2 
2. Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės 6 
3. Kitas nematerialus turtas 6 
4. Prestižas 10 

Ilgalaikis materialusis turtas 

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka 
ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo 
kriterijus. 

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje 
registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus 
kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą 
nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. 

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto 
registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti 
negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte. 

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto 
registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal 
ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę. 

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio 
materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki 
turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, 
ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte. 

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą 
(tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus: 

Eil. Turto grupės Turto nusidėvėjimo 
Nr. normatyvas (metai) 
1. Pastatas 75 
2. Kitas ilgalaikis materialus turtas 5 
3. Lengvieji automobiliai 7 
4. Baldai 7 
5. Kompiuteriai ir jų įranga 5 
6. Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės 5 
7. Kita biuro įranga 6 



Atsargos 

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) 
savikaina.Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte. 

Atsargų sunaudojimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, 
kai apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu susijusi operacija. 

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Naudojamo inventoriaus 
apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekine ir vertine išraiška. 

Finansinis turtas 

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, 
nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai". Pirminio 
pripažinimo metu finansinis turtas įvertinamas įsigijimo savikaina.Finansinis turtas grupuojamas į 
ilgalaikį ir trumpalaikį.Trumpalaikis finansinis turtas pagal pinigų ekvivalentus skirstomo pagal 
pinigų buvimo vietą ,valiutą ir pinigų paskirtį t.y.valstybės biudžeto asignavimai ir specialiųjų 
programų lėšas. 

Gautinos sumos 

Gautinos sumos registruojamos tada, kai įgyjama teisė gauti pinigus ar kitą finansinį turtą 
pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai". Gautinos sumos pirminio 
pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. 

Finansavimo sumos 

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus. 
Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos 

finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios 
sąnaudos.Lėšos kurias teismas pervedė į biudžetą ir gavo iš biudžeto atgal ,nėra laikomos 
finansavimo sumomis. Apskaitoj e finansavimo sumos skirtomos į gatinas ir gautas.Gautinos 
finansavimo sumos apskaitoje registruojamos tuomet,kai tenka bent viena iš sąlygų: mokėjimo 
paraiška,neviršinjant programų sąmatose patvirtintų sumų pateikiama Lietuvos Respublikos 
finansų ministerijos Valstybės iždo departamentui.Patvirtinta programos sąmata ar sudaryta 
sutartis nėra pagrindas gautinoms finansavimo sumoms registruoti apskaitoje. 

Finansiniai įsipareigojimai 

Įsipareigojimai apskaitoje registruojami pagal sąskaitas faktūras,perdavimo ir priėmimo 
aktus,žiniaraščius,buhalterines pažymas. 

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. 
Apskaitoje įsipareigojimai grupuojami pagal trukme į: 

a. ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai - amortizuota savikaina; 
b. trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai - įsigijimo savikaina 

Atidėjiniai 

Atidėjimai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ,kai dėl įvykio praeityje teismas 
turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus 



reikalingi ištekliai ,o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos 
šios sąlygos, atidėjiniai nepripažįstami,o tiktai informacija apie susijusį su tikėtina sumokėti suma 
pateikiama finansinių ataskiatų aiškinamajame rašte kai suma yra reikšminga.Atidėjiniai 
peržiūrimi kiekvieno laikotarpio pabaigoje ir koreguojami atsižvelgiant į naujus įvykius ir 
aplinkybes. 

Pajamos 

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo 
pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. 

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog įstaiga gaus su 
Sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima 
įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. 

Segmentai 

Informacijos apie segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 
25-ame VSAFAS „Segmentai". 

Segmentai-teismo pagrindinės veiklos dalys pagal atliekamas valstybės funkcijas, 
apimančios vienarūšes įstaigos teikiamas paslaugas. Teismo veikla apima viešosios tvarkos ir 
visuomenės apsaugos segmentus 

Sąnaudos 

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais 
tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų 
išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai 
susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais 
laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. 

Teismas kas mėnesį pagal paskutinės mėnesio dienos būklę apskaičiuotas sumas mokėti 
už kasmetines atostogas pripažįsta sąnaudomis. Apskaitoje darbuotojams mokėti už kasmetines 
atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per mėnesį, t y. kiekvieno 
mėnesio paskutinei dienai. 

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiu 

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos 
apie Įstaigos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), 
atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės 
būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus 
ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi. 

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai 

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos 
nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios 
užskaitos. Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius 
rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio 
finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte. 



Apskaitos politikos keitimas 

Teismas pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat tam, kad būtų galima palyginti 
skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas Tokio palyginimo reikia teismo finansinės 
būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Ūkinių 
operacijų bei įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsiradimo turto, įsipareigojimų, finansavimo 
sumų, pajamų arba sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos 
keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį 
būdą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg j i visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista 
apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo 

Apskaitos klaidų taisymas 

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių 
ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė 
išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra 
didesnė nei 0,5 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės. 

PASTABOS 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 

Pastaba P 03 Nematerialus turtas. 

Programinės įrangos ir jos licenzijų įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje- 44702,04 eurų. Ataskaitiniu laikotarpiu iš Norvegijos fondų gauta garso įrašymo, 
kompiuterinės ir programinės įrangos už 126121,23 eurų. Sukaupos amortizacijos likutis laikotarpio 
pradžioje - 42041,85 eurų, apskaičiuota per ataskaitinį laikotarpį 544,53 eurų, amortizacija 
laikotarpio pabaigoje - 42586,38 eurų. Likutinė vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną-
128236,89 eurų. 

Pastaba P 04 Ilgalaikis materialus turtas. 

Ataskaitiniu laikotarpiu gauta kompiuterinės įrangos iš Norvegijos fondų už 291223,28 
eurų, kitos biuro įrangos gauta iš NTA ( valstybės biudžeto lėšų ) už 12263,35 eurus. Nurašyta 
nusidėvėjusio ir netinkamo naudoti veikloje turto už 26185,11 eurus, apskaičiuota 16,80 eurų 
nuvertėjimo suma. 

Eil. Ilgalaikis turtas Paskutinė Paskutinė Pokytis+/-
Nr. praėjusio 

laikotarpio 
diena2016 12 31 

Likutinė vertė 

ataskaitinio 
laikotarpio 

diena2017 03 31 
Likutinė vertė 

1. Žemės įsig. sav./tikraja verte 970000,00 970000,00 0,00 
2 Negyvenamųjų pastatų 

įsigijimo savikaina 
7973257,67 7942152,62 -31105,05 

3 Mašinos ir įrengimai 10262,01 9736,66 -525,35 
4 Transporto priemonės 0,00 0,00 0,00 
5 Baldai ir biuro įranga 186608,11 467552,92 280944,81 



6 Kitas ilgalaikis turtas 1088,96 10214,32 9125,36 
IS VISO 9141216,75 9399656,52 258439,77 

Pastaba P 05, P 06 Ilgalaikis finansinis turtas sudaro -1971829,37 eurų 

2015 m.birželio 30 d. priėmus Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą 
apmokama iš valstybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo 
užmokesčio dalies grąžinimo įstatymą Nr. XII-1927 ir LR Vyriausybės nutarimą Nr. 903 „ Dėl 
Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės biudžeto lėšų dalies 
grąžinimo įstatymo įgyvendinimo" pagal Finansų ministerijos išaiškinimą apskaitoje 2015 12 31 d. 
užregistruota DU suma -1623032,75 eurų (TIKSL.352,65) ir mokėtina darbdavio socialinio 
draudimo dalis -501958,40 eurų ( TIKSL.l 10,08) iškelta ir išmokėta 2016 metų dalis - 106248,46 
eurų, 2017 metų dalis išmokėta š.m. vasario mėn. - 425310,17 eurų 

Eil. Ilgalaikis finansinis turtas Likutis laikotarpio Likutis laikotarpio 
Nr. pradžioje pabaigoje 

1 Teisėjų DU 1137965,04 1137965,04 

2 VT DU 79424,52 79424,52 
3 Darbdavio Sodra nuo teisėjų DU 351955,40 351955,40 
4 Darbdavio Sodra nuo VT DU 24550,29 24550,29 

IS VISO 1593895,25 1593895,25 

Likutis už parduotą ir skitą atnaujinimui turtą laikotarpio pradžioje DK sąskaitoje 
1632001 379736,78 eurų. 

Apskaičiuotas atlygis už atnaujinto turto pardavimą atskaitiniu laikotarpiu 1802,66 eurų 
(D-880005 K-1632001). Likutis laikotarpio pabaigoje 377934,12 eurų. 

Pastaba P 08 Atsargos. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje- 42,66 eurų. 
laikotarpio pabaigai - 64,30 eurų. (kuras esantis automobilių bakuose). Įsigytos ūkinės ir 
kanceliarinės prekės bei gautos iš NTA panaudotos teismo reikmėms vykdant pagrindines 
funkcijas. 

Eil. 
Nr. 

Atsargų pavadinimas Paskutinė 
praėjusio 

laikotarpio diena 
2016 12 31 

Įsigytų atsargų 
vertė 

Sunaudotų 
atsargų 
vertė 

Likutis 
2017 04 31 

1. Ūkinių ir kanceliarinių 
prekių įsigijimas 

0,00 23756,29 23756,29 0,00 

2 Kuro ir degalų 
įsigijimo savikaina 

42,66 1073,50 1051,86 64,30 

3 Atsarginių dalių 
įsigijimo savikaina 

0,00 390,89 390,89 0,00 

4 Ūkinio inventoriaus 
įsigijimo savikaina 

0,00 2213,91 2213,91 0,00 

5 Atsargos gautos iš 
NTA 

0,00 10002,89 10002,89 0,00 

IS VISO 42,66 37437,48 37415,84 64,30 



Pastaba P 10 Sukauptos gautinas sumas 2017 03 31 dienai sudaro: 

Eil. 
Nr. 

Sukauptos gautinos sumos iš 
biudžeto 

Paskutinė 
praėjusio 

laikotarpio diena 
2016 12 31 

Paskutinė 
ataskaitinio 

laikotarpio diena 
2017 03 31 

Padidėjimas+ 
Sumažėjimas-

1 Mokėtinas darbo užmokestis 324635,24 6624,44 -318010,80 
2 Mokėtinos soc. draudimo įmokos 

darbdavio lėšomis 
100400,06 7,58 -100392,48 

3 Sukauptos atostogų rezervas 652529,34 772120,52 119591,18 
3.1 sukauptos atostoginių sąnaudos 498190,10 589494,90 91304,80 
3.2 sukauptos valstybinio socialinio 

draudimo sąnaudos nuo at. rezervo 
154339,24 182625,62 28286,38 

4 Tiekėjams mokėtinos sumos 38285,08 59840,07 21554,99 
5 Kitos mokėtinos sumos(proceso 

dal.kelionės išl.) 
892,97 816,67 -76,30 

6 Mokėtinos komandiruočių išl. 0,00 0,00 
VISO 1116742,69 839409,28 -277333,41 

7 Sukauptos gautinos sumos už kitas 
pervestinas pajamas(kopijav.) 

0,00 1696,68 1696,68 

IS VISO: 1116742,69 841105,96 -275636,73 

Pastaba P 10 Gautinas finansavimo sumas sudaro Nacionalinei teismų administracijai 
pateiktos apmokėjimui neveiksnumo eksperizių sąskaitos. Likutis laikotarpio pradžiai - 2480,30 
eurų. Perskaičiuojant iš litų į eurus pagal taikytą neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo 
kursą ir pagal detalų perskaičiavimą pagal kiekvieną sumą pokytis sudaro-0,03 euro. 

Eil. Sukauptos gautinos sumos iš Paskutinė Paskutinė Padidėjimas+ 
Nr. biudžeto praėjusio ataskaitinio Sumažėjimas-

laikotarpio diena laikotarpio diena 
2016 12 31 2017 03 31 

6.1 Neveiks.eksp. apmokama NTA 2480,30 3828,69 1348,39 
6.2 UAB Elpama už nuomą 235,17 235,17 0,00 
6.3 Kitos gautinos sumos 0,51 0,00 -0,51 

Pastaba P 11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai likutis 2017 metų kovo 31 d. - 315721,09 
eurų iš jų 315686,44 eurų proceso dalyvių įmokėti į atskirą (ne biudžeto lėšų) teismo sąskaitą, 
teismo nustatyto dydžio užstatai bylinėjimosi išlaidoms padengti. Minėtos lėšos naudojamos 
griežtai pagal paskirtį. Biudžetinių lėšų likitis banko sąskaitoje -34,65 eurų. 

Pastaba P 12 Finansavimo sumos - 8703503,96 euro. Informacija apie finansavimo 
sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per atskaitinį laikotarpį pateikta 20-ojo VSAFAS 
4 priede. 

Pastaba P13, P14 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis laikotarpio pradžioje 
20 proc.nuo grąžintimo darbo užmokečio t.y.425035,81 eurų. Š.m. I ketvirtyje gavus finansavimą 
išmokėta 425003,79 eurų likutis 32,02 eurų. 



Pastaba P 17 Tiekėjams mokėtinos sumos - 63768,24 eurų. Didžiausios mokėtinos sumos 
susidarė AB Lietuvos paštui už teikiamas ryšio paslaugas -27900,85 euro, AB Energijos 
skirtymo operatorius, UAB Imlitex, UAB Vilniaus šilumos tinklai, UAB Vilniaus vandenys -
13237,61 eurų, UAB Vertimo namams už procesinių dokumentų vertimus -2792,75 eurų, 
spausdintuvų tonerių pildymas- 6266,60 eurų. Įsiskolinimas susidarė tenkinant minimalius 
poreikius. 

Eil. 
Nr. 

Trumpalaikiai įsipareigojimai Paskutinė 
praėjusio laik. 

diena 2016 12 31 

Paskutinė 
ataskaitinio laik. 
diena 2017 03 31 

Padidėjimas+ 
Sumažėjimas 

1. Už ryšių paslaugas 13684,61 28477,97 14793,36 
2. Transporto išlaikymas 378,83 713,95 335,12 
3. Apmokėjimas samdomiems 

ekspertams (neveiksnumas) 
2480,33 3828,72 1348,39 

5. Komunalinės paslaugos 14116,09 13237,61 -878,48 
6. Kitaspaslaugos(valymas,apsauga,liftų 

rem.vertimai, nenumatytos) 
1830,57 11243,39 9412,82 

7. Atsargos,kanc.prekės 8188,40 6266,60 -1921,80 
IŠ VISO 40678,83 63768,24 23089,41 

Pastaba P 17 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai -6600,00 eurų. 

Eil. 
Nr. 

Trumpalaikiai įsipareigojimai Paskutinė 
praėjusio 

laik. diena 
2016 12 31 

Paskutinė 
ataskaitinio 
laik. diena 
2017 03 31 

Padidėjimas+ 
Sumažėjimas-

2. Mokėtinos socialio draudimo įmokos nuo 
darbo užm.(9 proc.) 

0,00 6600,00 6600,00 

IS VISO 0,00 6600,00 6600,00 

Pastaba P 17 Sukauptos mokėtinos sumos- 772120,55 eurų. 

Eil. 
Nr. 

Trumpalaikiai įsipareigojimai Paskutinė 
praėjusio 
laik. diena 
2016 12 31 

Paskutinė 
ataskaitinio 
laik. diena 
2017 03 31 

Padidėjimas+ 
Sumažėjimas-

1. Sukauptos atostoginių sąnaudos 498190,10 589494,96 91304,86 
2. Sukauptos socialio draudimo įmokos nuo 

atostogų rezervo 
154339,28 182625,59 28286,31 

IS VISO 652529,38 772120,55 119591,17 



Pastaba P 17 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai -316502,94 eurų. 

Eil. 
Nr. 

Trumpalaikiai įsipareigojimai Paskutinė 
praėjusio 

laik. Diena 
2016 12 31 

Paskutinė 
ataskaitinio 
laik.diena 

2017 03 31 

Padidėjimas+ 
Sumažėjimas-

1. Pavedimų ,užstatų lėšos saugomos 
patikij imo pagrindais 

327782,85 315686,44 -12096,41 

2 Proceso dalyvių kelionės išlaidos 892,80 816,50 -76,30 
IS VISO 328675,65 316502,94 -12172,71 

Pastaba P 18 Grynasis turtas- 1204255,03 eurų 
Pagal informaciją iš VĮ Registrų centro žemės tikrosios vertės rezervas ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje - 818274,15 eurų. 
Į ataskaitinio laikotarpio ankstesnių metų perviršį ar deficitą atkelta praėjusio laikotarpio 

sukauptas perviršis - 386372,02 eurai iš jų: 379736,78 eurų likutis (atskaičius atlygį už turto 
pardavimą) už VĮ Turto banko parduotą pastatą atnaujinimo tikslu, (nuomos pajamos+ 2586,87 
euro, kopijavimo pasl.+3315,62 euro, IT nusidėvėjimas- 307,20 euro, pripažinta sąnaudomis 
2318,81 euro) ir 3358,76 ankstesnių metų. 

Ataskaitinio laikotarpio einamųjų metų perviršis ar deficitas -391,14 eurų iš jų: pajamos 
1.4.šaltinio 1415,12 EUR -1802,66 EUR S.Batoro pastato administravimo išlaidos ir -3,60 EUR 
spec lėšų banko komisinis mokestis. 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 

Pastaba P 02 Pagrindinės veiklos sąnaudos -2024178,63 eurų 

Pastaba P 22 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos - 1768482,80 eurų. 

Eil. Sąnaudos Praėjusio Paskutinė Suma 
Nr. atask.laik. ataskaitinio Padidėjimas+ 

2016 03 31 laik. diena Sumažėjimas 
2017 03 31 (EUR) 

1. Darbo užmokesčio 1231242,46 1253223,10 21980,64 
2. Atostogų rezervo prikaupimo 104904,79 91304,86 -13599,93 
3. Ligos pašalpų 6571,52 7419,82 848,30 
4. Kitų pašalpų sąnaudos 921,50 0,00 -921,50 
4. Socialinio draudimo sąnaudos nuo 381438,93 388248,71 6809,78 

darbo užmokesčio 
5. Socialinio draudimo sąnaudos nuo 32499,51 28286,31 -4213,20 

atostogų rezervo 
IS VISO: 1757578,71 1768482,80 10904,09 



Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos - 45591,39 eurų. 

Eil. 
Nr. 

Sąnaudos Praėjusio 
atask.laik. 
2016 03 31 

Paskutinė 
ataskaitinio laik. 
diena 2017 03 31 

Suma 
Padidėjimas+ 
Sumažėjimas 

(EUR) 
1. Nematerialiojo turto amortizacijos 

sąnaudos 
3,60 544,53 540,93 

2. Ilgalaikio materialiojo turto 
nusidėvėjimo sąnaudos 

43133,53 45046,86 1913,33 

Iš jų: negyvenamieji namai 31105,05 31105,05 0,0 
transporto priemonės 0,0 0,00 
kitos mašinos ir įrengimai 11875,44 13788,76 1913,33 
kitas ilgalaikis turtas 153,04 153,05 0,00 

IŠ VISO: 43137,13 45591,39 2454,26 

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos -138666,40 eurų 

Eil. 
Nr. 

Sąnaudos Praėjusio 
atask.laik. 
2016 03 31 

Paskutinė 
ataskaitinio 
laik. diena 
2017 03 31 

Suma 
Padidėjimas+ 
Sumažėjimas 

(EUR) 
1. Šildymo 32396,26 23887,94 -8508,32 

2. Elektros energijos 20531,71 20088,32 -443,39 
3. Vandentiekio ir kanalizacijos 2298,91 2519,41 220,50 
4. Ryšių paslaugų 40007,68 80885,06 40877,38 
5. Valymo paslaugos 11285,67 11285,67 0,00 

IŠ VISO: 106520,23 138666,40 32146,17 

Komandiruočių sąnaudos - 1038,03 eurų. Į komandiruotes vykstama pagal 
Nacionalinės teismų administracijos Mokymų centro sudarytą mokymų dalyvių sąrašą. 

Eil. Sąnaudos Praėjusio Paskutinė Suma 
Nr. atask.laik. ataskaitinio Padidėjimas+ 

2016 03 31 laik. diena Sumažėjimas 
2017 03 31 (Eur) 

1. Komandiruočių sąnaudos 

Iš jų: dienpinigiai 159,60 695,40 535,80 
gyvenamojo ploto 0,0 0,00 0,00 
kelionės išlaidos 107,10 342,63 235,53 

IS VISO: 266,70 1038,03 771,33 



Transporto sąnaudos - 1833,00 eurų. 

Eil. 
Nr. 

Sąnaudos Praėjusio 
atask.laik. 
2016 03 31 

Paskutinė 
ataskaitinio 
laik. diena 
2017 03 31 

Suma 
Padidėjimas+ 
Sumažėjimas 

(EUR) 
1. Transporto sąnaudos 

Iš jų: degalų įsigijimas 998,60 1051,86 53,26 
remonto išlaidos 369,17 757,68 388,51 
draudimo ir kitos išlaidos 77,69 23,46 -54,23 

IS VISO: 1445,46 1833,00 387,54 

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos - 468,20 eurų. 

Eil. 
Nr. 

Sąnaudos Praėjusio 
atask.laik. 
2016 03 31 

Paskutinė 
ataskaitinio 
laik. diena 
2017 03 31 

Suma 
Padidėjimas+ 
Sumažėjimas 

(EUR) 
1. Kvalifikacijos kėlimo 60,00 468,20 408,20 

Paprastojo remonto sąnaudos- 736,99 eurų. 

Eil. 
Nr. 

Sąnaudos Praėjusio 
atask.laik. 
2016 03 31 

Paskutinė 
ataskaitinio 
laik. diena 
2017 03 31 

Suma 
Padidėjimas+ 
Sumažėjimas 

(EUR) 
1. Paprastojo remonto ir eksploatavimo 

Iš jų: einamamasis remontas 1584,95 736,99 -847,96 
IS VISO: 1584,95 736,99 -847,96 

Sunaudotų atsargų - 25970,20 eurų. Visos atsargos panaudotos teismo reikmėms. 

Eil. Sąnaudos Praėjusio Paskutinė Suma 
Nr. atask.laik. ataskaitinio Padidėjimas+ 

2016 03 31 laik. diena Sumažėjimas 
2017 03 31 (EUR) 

1. Sunaudotų atsargų 28992,29 25970,20 -3022,09 
2. Sunaudotos atsargos reprezentacijai 0,0 0,00 0,0 

IS VISO: 28992,29 25970,20 -3022,09 



Kitų paslaugų - 39742,57 eurų. 

Eil. 
Nr. 

Sąnaudos Praėjusio 
atask.laik. 
2016 03 31 

Paskutinė 
ataskaitinio 
laik. diena 
2017 03 31 

Suma 
PadidėjimasH-
Sumažėjimas 

(EUR) 
1. Kitų paslaugų iš jų: 

-kitų pas.(dezinf.,liftų 
pr.,apsauga,kitos nenumatytos išl.) 

10301,90 14695,83 4393,93 

-teismo ekspertizių sąnaudos 8277,29 11011,18 2733,89 
- vertimo paslaugų sąnaudos 6733,64 10868,55 4134,91 
- leidinių prenumerata 1767,87 1767,87 0,0 
- kitos nenumatytos ir 

reprezentacinės iš Norvegijos fondų 
0,0 22,50 22,50 

- proceso dalyvių sąnaudos 1042,44 1376,64 334,20 
VISO: 28123,14 39742,57 11619,43 

Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos - 1649,05 eurų 

Eil. 
Nr. 

Sąnaudos Praėjusio 
atask.laik. 
2016 03 31 

Paskutinė 
ataskaitinio 
laik. diena 
2017 03 31 

Suma 
Padidėjimas+ 
Sumažėjimas 

(EUR) 
1. Pagr. veiklos kitos sąnaudos(banko 

komisiniai mokesčiai) 
151,12 161,35 10,23 

2. Socialinės pašalpos 0,00 1487,70 1487,70 
VISO: 151,12 1649,05 1497,93 

Pastaba P 21, P 23 Pagrindinės veiklos kitos pajamos, kitos veiklos pajamos 

Eil. 
Nr. 

Pajamos Praėjusio 
atask.laik. 
2016 03 31 

Paskutinė 
ataskaitinio 
laik. Diena 
2017 03 31 

Suma 
Padidėjimas+ 
Sumažėjimas 

(EUR) 
1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 

(kopijavimas) 
833,63 756,00 -77,63 

2. Kitos veiklos pajamos (patalpų nuoma) 470,34 940,68 470,34 



Pastaba P 24 Kitos veiklos sąnaudos -1802,66 eurų 

Eil. Sąnaudos Praėjusio Paskutinė Suma 
Nr. atask.laik. ataskaitinio Padidėjimas+ 

2016 03 31 laik. diena Sumažėjimas 
2017 03 31 (EUR) 

1. VĮ Turto banko apskaičiuotas atlygis 0,00 1802,66 1802,66 
už atnaujintą (parduotą) turtą 

1802,66 

PRIDEDAMA. 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ",4 priedas 

Teismo kanclerė / MLŲ. Daiva Urbanavičienė 

Finanų skyriaus vedėja Veronika Banevičiūtė 


